
 

PRÒRROGA DEL CONVENI  ENTRE FERROCARRILS DE LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA I EL CONSELL COMARCAL DEL 

BERGUEDÀ PER A LA TEMPORADA 2020-21. 
 

 

ACTUEN 

 
D’una part, el Sr. Antoni Sanmartí i Rovira, en qualitat de Director Turisme i 
Muntanya de l'empresa pública FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA (en endavant, FGC), i que actua en el seu nom i representació, amb 
domicili a Barcelona, 08017, C/ dels Vergós, 44 i NIF Q0801576J d’acord amb els 
poders atorgats en data 18 de maig de 2018 davant el Notari de Il·lustre Col·legi 
Notarial de Catalunya, Sr. Manuel Àngel Martínez García amb número 1382 del 
seu protocol; i, actuant també, en nom i representació de l’empresa del Grup FGC, 
Vallter SA, amb domicili a Setcases (Girona), 17869, Pla de Morens S/N i NIF 
A17015165, d’acord amb els poders atorgats en data 23 d’octubre de 2018 davant 
el Notari de Il·lustre Col·legi Notarial de Catalunya, Sra. Isabel Molinos Gil amb 
número 3216 del seu protocol 
 
De l’altra, l’Il·lm. Sr. Josep Lara i Tristante, en qualitat de President del Consell 
Comarcal del Berguedà – d'ara  endavant el Consell -, i que actua en el seu nom i 
representació, amb domicili social a Carrer Barcelona, 49, 3ª planta, 08600 Berga i 
NIF P0800015J 
 

 
 
Reconeixent-se ambdues parts legitimació i capacitat per a subscriure aquest 
document, 

 

FAN  CONSTAR 
 

I.-  Que en data 25 de novembre de 2019 van subscriure un conveni de col·laboració 
per a la promoció i impuls de l’esport de muntanya amb una vigència fins el 14 
d’octubre de 2019. 
 
II.-  Que en la clàusula cinquena es preveu la possibilitat de pròrroga del conveni, 
fins a un màxim de quatre anualitats. 

 
III.- Que a data d’avui és d'interès d'ambdues parts donar continuat a la col·laboració 
iniciada l’any 2019, per tal de no aturar l’impuls de l’esport de muntanya, mitjançant 
la pròrroga del conveni de col·laboració, ates que la seva finalització es produirà el 
proper 14 d’octubre de 2020.  
 
IV.- Que en atenció a la normativa interna i europea d’aplicació així com a les 
decisions presses pel Consell d’Administració d’FGC, les parts treballaran per la 
definició de noves polítiques de promoció i impuls de l’esport de muntanya, que 
hauran de substituir les actuals en un període no superior a dos anys. 
 
Atès l’anterior, les parts acorden: 
 
Primer.- Les parts acorden prorrogar el conveni subscrit en data 25 de novembre de 
2019 per un termini d’un any, és a dir, des del 15 d’octubre de 2020 fins el 14 
d’octubre de 2021. 
 



 

Respecte la resta de condicions no previstes ni modificades en aquesta pròrroga, 
les parts fan una remissió expressa a l’aplicació del que estableix el conveni de 
col·laboració signat en data 25 d’octubre de 2019. 
 
Segon.- Les parts acorden treballar durant els pròxims dos anys, en la definició de 
noves polítiques de promoció de l’esport de muntanya que hauran de substituir les 
actuals, les quals hauran d’estar inspirades en les normes de bon govern que 
vinculen a les entitats i alts càrrecs del sector públic de la Generalitat. 
 
Tercer.- Les tarifes es mantenen per la temporada 2020-21 tenint en compte que 
s’ha de calcular un any més en totes les franges de edats, per totes les tarifes. 
 
 
 
El present acord s’entendrà formalitat en data de la darrera signatura electrònica. 
 
 
 
 
PEL CONSELL COMARCAL    PER FGC 
 
 
 
 
 
Josep Lara i Tristante                                   Antoni Sanmartí i Rovira 
President      Director Turisme i Muntanya 
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